
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

 

 
Szám: EPL/12-2/2021. 
 

 
 
 
 

Tájékoztatás 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete számára 
 
 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Tájékoztatás tartalma: határozati javaslat 
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A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
döntést a polgármester hozhatja meg. 
 
 
Törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
        
 
  

dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető,  

jegyzői főtanácsadó  
 

 
 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek az alábbi 
jelentést adom: 

 
1. 54/2020. (IX. 30.) határozata az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 

gyermekétkeztetését érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetését érintő előzetes pénzügyi 
kötelezettségvállalásról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az 

Eplényi Napköziotthonos Óvoda étkeztetési közfeladat ellátásához szükséges 
élelmezés beszerzése érdekében 2021. január 1. és 2021. augusztus 31. közötti 
időszakra bruttó 327 E Ft (nettó 270 E Ft + 57 E Ft áfa) összegben. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az 
önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a kötelezettségvállalást, a 1. 
pontban megjelölt összegben, szerepelteti. 
 

3. A képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az óvoda vezetőjét a 
döntésről értesítse. 
 

Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: a 2021. évi költségvetés elfogadása 
  3. pontban: azonnal 

 
- Az 1. pontban megjelölt összeg szerepel a 2021. évi költségvetésben. 

 
 

2. 57/2020. (IX. 30.) határozata a Síaréna Kft. fejlesztési tervéről 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Síaréna Kft. 
fejlesztési terve” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
  

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Síaréna Kft.-nek a 2020. 
szeptember 28-án, e-mailen, megküldött „Síaréna Kft. négyévszakos fejlesztési 
tervei a 2021-es évre” című kérelmét, mint koncepciót támogatja. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatályos 
megállapodásoknak megfelelő tartalommal és mellékletekkel kiegészített 2021. 
évi fejlesztési terv alapján, a tulajdonosi, a vagyonkezelői és a szakkezelői 
hozzájárulások beszerzését elindítsa. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 2. pontban 
foglaltakra vonatkozóan, a szükséges intézkedéseket tegye meg, és annak 



eredményéről legkésőbb a 2021. januári képviselő-testületi ülésen számoljon 
be. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Síaréna Kft.-t, a 
határozat megküldésével, értesítse. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: a hatályos megállapodásoknak megfelelő tartalommal 

és mellékletekkel kiegészített 2021. évi fejlesztési terv átvételét 
követő 15 napon belül 

  3. pontban: 2021. januári képviselő-testületi ülés  
   4. pontban: 2020. október 5. 
 
- A hatályos megállapodásoknak megfelelő tartalommal és mellékletekkel 

kiegészített 2021. évi fejlesztési tervet a Síaréna Kft. még mindig nem adta át. 
 

 
3. 66/2020. (X. 28.) határozata Bánya utcai telekhatár-rendezéssel 

kapcsolatosban 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Telekhatár-
rendezéssel kapcsolatos döntés” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Eplény helyi építési 
szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendeletével 
összhangban – az Eplény 235 hrsz.-ú Bánya utca és az Eplény 222 hrsz.-ú 
magántulajdonú ingatlannak, a zsákutcában történő megfordulási lehetőség 
kialakítása céljából, a telekhatár-rendezésre vonatkozó kezdeményezést 
jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
telekhatár-rendezésre vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetéshez szükséges változási vázrajzok elkészítéséhez az intézkedéseket 
megtegye. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt változási 
vázrajzok elkészültét követően, a telekhatár-rendezésre vonatkozó 
megállapodást, jóváhagyásra, terjessze a képviselő-testület elé. 
 

4. A képviselő-testület a fedezetet a változási vázrajzok elkészítéséhez a „Város és 
községgazdálkodási feladatok” dologi költségek terhére, míg az ingatlanrész 
megvásárlására a költségvetés „Felhalmozási célú tartaléka” terhére biztosítja.  
 

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4. pont szerint szükséges 
előirányzat módosításra, a soron következő költségvetés módosítás alkalmával 
intézkedjen. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 



Határidő:  2. pontban: 2020. november 30.; 
3. pontban: a vázrajz elkészülte utáni képviselő-testületi ülés 
időpontja; 
4. pontban: azonnal, illetve a soron következő költségvetés 
módosítás időpontja; 

   5. pontban: a soron következő költségvetés módosítás időpontja.
  

- A 4. és 5. pontban foglaltak végrehajtása megtörtént, a 3. pont szerinti 
megállapodás jóváhagyása a jelen ülés napirendi pontjai között szerepel.  
 

 
4. 1/2021. (I. 27.) határozata az önkormányzat fenntartásában működő 

Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyitvatartási rendjéről és a 2021/2022-
es nevelési évben indítható csoportok számáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 

Óvoda nyitvatartási rendjét a határozat 1. melléklete tartalmazza. 
 

2. Az óvoda 2021. június 28-tól 2021. július 30-ig tart zárva. 
 

3. Az óvodában egy csoport indítható.  
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról – 
a határozat megküldésével – tájékoztassa az intézmény vezetőjét, továbbá 
gondoskodjon a nyári zárva tartás időtartamának közzétételéről a helyben 
szokásos módon. 

 
Felelős:  4. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 4. pontban: 2021. február 10. 
 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 
 
 
5. 2/2021. (I. 27.) határozata a polgármester 2020. évi szabadságának 

igénybevételéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről és a 2021. évi 
szabadság ütemezésének jóváhagyásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá 



kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fiskál János főállású 

polgármester 2020. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi, a 2021. évi 39 munkanap szabadságának ütemezését az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 

a) 2021. március 16-tól március 22-ig (5 munkanap), 
b) 2021. május 3-tól május 7-ig (5 munkanap), 
c) 2021. július 5-tól július 16-ig (10 munkanap), 
d) 2021. augusztus 23-tól augusztus 30-ig (6 munkanap),  
e) 2021. október 4-től október 8-ig (5 munkanap), 
f) 2021. november 2-től november 8-ig (5 munkanap) 
g) 2021. december 29-től december 31-ig (3 munkanap). 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról – a 
határozat megküldésével – a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Önkormányzati Irodájának Személyzeti Csoportját tájékoztassa. 

 
Felelős:  2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2021. február 10. 
 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 

 
6. 3/2021. (I. 27.) határozata a kötelező felvételt biztosító általános 

iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 

 
1. A Veszprémi Tankerületi Központ által megküldött – a határozati javaslat 1. 

mellékletét képező – kötelező felvételt biztosító Gyulaffy László Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2021/2022-es tanévre vonatkozó 
felvételi körzetének tervezetével egyetért. 

 
2. A képviselő-testület felkéri az polgármestert, hogy a döntéséről tájékoztassa a 

Veszprémi Tankerületi Központ igazgatóját.  
 

Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2021. február 15. 
 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó 



 
- A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 

 
7. 8/2021. (I. 27.) határozata a Zirc 1. számú vegyes fogászati körzet 

székhely megállapodás módosításának kezdeményezéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2017. június 13-án 

megkötött – a Zirc I. számú vegyes fogorvosi alapellátási közös körzet és 
székhely megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) közös megegyezéssel 
történő módosításával kapcsolatban – a Zirc Városi Önkormányzat 
Polgármesterének VP01-A/113-3/2020. számú megkeresése alapján, – a 
következő döntést hozta: 
a) A képviselő-testület a Megállapodás 3.) pontjának a módosítását, – a 
kezdeményezésnek megfelelően, – az alábbi tartalommal, támogatja: 
„3.) Felek kijelentik, hogy az 1.) pont szerinti feladatellátásra a Zirc Városi 
Önkormányzattal, mint a Zirc I. sz. vegyes (felnőtt és gyermek) fogorvosi 
alapellátás működtetőjével kötöttek külön-külön feladat-átvállalási 
megállapodást. Felek – dr. Bognár Andrea személyes fogorvosi 
szolgáltatásával – az 1. pont szerinti feladatellátást az alábbi telephelyen 
biztosítják lakosaik számára, mely egyidejűleg a vegyes körzet székhelye 
is: 8420 Zirc, József A. u. 17-19.” 
b) A képviselő-testület, a praxis további sorsát érintő és befolyásoló 2021. 
március 31-i határidő előtt, a Megállapodás 5.) pontjának a módosítását –, 
amely a Megállapodás rendes felmondási idejére vonatkozik – nem támogatja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntés megküldésével 
tájékoztassa Zirc Városi Önkormányzat Polgármesterét, továbbá felhatalmazza 
a polgármestert – az 1. a) pont szerint – a Megállapodás módosítás aláírására. 

 
Felelős: 2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2021. február 5., illetve az aláírásra 2020. március 31. 

 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 
- A határozat 2. pontjában foglaltak végrehajtása, a Zirc Városi Önkormányzat 

Polgármesterének tájékoztatása, határidőben megtörtént.  
 
 
Eplény, 2021. február 14.  
 
          Fiskál János 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2021. (II. 24.) határozata    
  

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Polgármestere veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2020. (IX. 30.); az 
57/2020. (IX. 30.); a 66/2020. (X. 28.); az 1/2021. (I. 27.); a 2/2021. (I. 27.); a 
3/2021. (I. 27.); a 8/2021. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi. 
 
 
Eplény, 2021. február 24. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 
 


